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Jak je již z názvu knihy zřejmé, autor textu si klade za cíl  
ve srozumitelné a přehledné formě představit evropský 
integrační proces, který je pro dnešní vývoj kontinentu 
v různých ohledech zásadní. To autor v úvodu rovněž sil-
ně zdůrazňuje. Výběr anglického jazyka pro recenzova-
nou publikaci přitom není náhodný, protože autor v úvo-
du zdůrazňuje, že se jedná o text určený zejména pro 
studenty programu ERASMUS+, kteří se s problematikou  
spíše seznamují. Text se proto zaměřuje zejména na fakta  
a jejich souvislosti, odkazuje na celou řadu dokumentů  
EU, ale obsahuje přitom ovšem řadu analytických po-
střehů a kritické pasáže. Vzhledem k dynamice evropské-
ho integračního procesu a jeho významu pro stabilitu či 
nestabilitu Evropy je toto zásadní. 

Členění textu přitom odpovídá převládajícímu, dalo by 
se konstatovat standardnímu, přístupu, kdy nejprve jsou 
v knize představeny určitá teoretická východiska (zejmé-
na se zaměřením se na ekonomické zdůvodnění integra-
ce, ale jsou rovněž zmíněny teorie evropské integrace 
spadající do mezinárodních vztahů) a proveden stručný 
historický exkurz, aby se dále autor zaměřil na jednotlivé  
dimenze integračního procesu. Kromě úvodu a závěru je 
text členěn do 13 kapitol. Čtenář se mimo jiné seznámí  
s právem EU, institucemi, rozpočtem, vnitřním trhem 
a politikami na tomto trhu, včetně vnějších ekonomic-
kých vztahů i hospodářskou a měnovou unií. Lze kvitovat, 
že text akcentuje i aktuální reakce EU na ekonomický vý-
voj a krizi po roce 2008. Za podnětnou a přímo vyzývají-
cí k diskusi a dalšímu zájmu o téma lze považovat posled-
ní kapitolu zaměřenou na přístupy jednotlivých autorů 
k budoucímu vývoji a podobě EU. 

Je zřejmé, že autor vnímá integrační proces dominant-
ně prismatem ekonomické integrace a za zásadní projekt  
považuje vnitřní trh a projekt společné měny. Specific-

kým problémem, který se celou publikací táhne jako čer-
vená niť je hledání ekonomického řízení pomocí EU. 
Specificky tomuto fenoménu navíc autor věnoval celou 
samostatnou kapitolu (kapitola 7 The EU Economic Go-
vernance). Autor přitom ovšem správně zdůrazňuje, že 
zodpovědnost za socioekonomický rozvoj společnosti na-
dále leží na jednotlivých členských státech EU. Evropská 
rovina tak může pomocí integrace být pouze významně 
nápomocna a musí mít přitom na paměti velkou hetero-
genitu evropského prostoru. Autor přitom konfrontuje  
současný vývoj a schopnost EU na tento vývoj reagovat.  
Text prokazuje autorovu erudici a znalosti související 
s EU jako příkladu regionální ekonomické integrace a zá-
roveň orientaci v odborných zdrojích a zejména v doku-
mentech a legislativní bázi EU, ať se jedná o primární 
nebo sekundární právo EU.

Za zásadní přínos textu lze ovšem považovat didaktic-
ký správný přístup autora. Již svým uspořádáním se text 
může stát výbornou výukovou pomůckou, kdy každá ka-
pitola zároveň potenciálně vymezuje obsah přednášky  
a má schopnost rozpoutat diskusi k dané problémové 
oblasti. Kapitola v úvodu představí danou problematiku 
formou základních obsahových bodů. V každé kapitole 
jsou navíc na konci uvedeny odborné zdroje, ze kterých 
kapitola čerpá nebo která prohlubují v dané oblasti zna-
losti. Rovněž oceňuji, že jsou na konci kapitoly formulo-
vány otázky prověřující znalosti studenta a umožňující 
diskusi v kolektivu. Kapitoly jsou přitom provázány, ná-
sledují v logickém sledu a autor se úspěšně pokouší ev-
ropský integrační proces představit ve své komplexitě. 
Důraz klade na vlastní realitu a dopady sledovaných jevů 
spíše než na hluboké znalosti teoretických východisek. 
Student tak nemusí být nutně svým zaměřením ekonom, 
a přesto by měl uvedená fakta pochopit, systematizovat 
je a propojovat je. Text je psán výstižně a jasně a je často  
strukturován do jednotlivých bodů, co se týče předsta-
vení základních znalostí. Autor využívá rovněž přímých 
citací. Kniha tak může být skvělým podkladem rovněž 
k samostudiu.

Předložený text je kvalitně zpracován po odborné i di-
daktické stránce, proto jej lze doporučit pro studenty za-
bývající se integračním procesem a v širším měřítku me-
zinárodními vztahy, a to pro studenty na všech vysokých 
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školách, a nikoliv výhradně na Vysoké škole mezinárodních a veřejných 
vztahů Praha, která je vydavatelem uvedené publikace. Důraz na ekono- 
mický rozměr integrace může být spíše výhodou, pokud bude doplněn 
o politický rozměr z ostatních odborných publikací české nebo zahra-
niční provenience.

V současnosti je oblíbené tvrzení, obzvláště v souvislosti s rozhodnu- 
tím Velké Británie vystoupit z EU, že se EU ocitá na určité křižovatce, 
kdy jednotlivá rozhodnutí o budoucnosti EU budou mít důležité násled- 

ky pro další vývoj kontinentu v konfrontaci s pokračující globalizací  
a tlakem na revizi současného světového systému. Možná se dokonce 
rozhoduje o tom, zda Evropa bude mít potenciál jako subjekt být nápo-
mocná při definici nejen našeho prostoru, ale rovněž kontur globálního 
řízení. Mladá generace by proto měla problematiku integračního pro-
cesu nejen studovat a diskutovat, ale rovněž být připravena na mnohá 
rozhodnutí, která na ní v souvislosti s EU jistě čekají.


